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Picture shown may not represent model quoted

Nilfisk SC250 er en kompakt gulvvasker til rask og effektiv rengjøring av
harde gulv. Den kommer helt inn i hjørnene og rengjør effektiv i begge
retninger - også under møbler og reoler.
Du får en effektiv batteridrevet lettvektsmaskin med et lavt støynivå, som
dermed er velegnet til rengjøring på dagtid. Det perfekte valg til butikker,
skoler, restauranter, caféer, bakerier, fastfoodkjeder, hoteller,
rengjøringsbyråer m.v.
Gulvvaskeren feier, vasker og tørker gulvet på samme tid med høy
hastighet – i begge retninger. Det gir en høy produktivitet. Større avfall,
skitt og selv det minste støv fjernes effektivt av den 34 cm brede,
cylinderbørsten. For mere dyptgående rengjøring uten oppfeiing kan
mikrofibervalsen brukes.
Under arbeidet kan forrerste sugenal enkelt heves for oppfeiing av
avfallsbiter, uten at man er nødt til å stoppe gulvvaskningen. Med to nivåer
av vanndosering er det lett å tilpasse maskinen så den passer til
oppgaven. To enkle måter å spare tid og kostnader på – uten å gå på
kompromiss med resultatet.

• Effektiv:Effektiv:Effektiv:Effektiv: Feier, vasker og tørker gulvet på samme tid
• Høy rengjøringseffekt:Høy rengjøringseffekt:Høy rengjøringseffekt:Høy rengjøringseffekt: 34 cm cylinderbørste eller mikro-fibervalse
• Produktiv:Produktiv:Produktiv:Produktiv: 6-liters rent- og skittenvannstank gir opp til 40 minutters kjøretid uten behov for oppfylling
• Kraftfull:Kraftfull:Kraftfull:Kraftfull: Med Nilfisk høykvalitets 36V Lithium batteri teknologi
• Brukervennlig:Brukervennlig:Brukervennlig:Brukervennlig: Det ergonomiske håndtaket kan justeres i faste posisjoner, brukes frittflytende eller legges ned ved oppbevaring og transport
• Intuitiv og selvforklarende:Intuitiv og selvforklarende:Intuitiv og selvforklarende:Intuitiv og selvforklarende: Informativt display på håndtaket
• Enkel kontroll:Enkel kontroll:Enkel kontroll:Enkel kontroll: One-Touch™-knapp som aktiverer alle vesentlige funksjoner, og touch-føler i håndtaket gjør gulvvasken til en lek
• Nonstop-rengjøring:Nonstop-rengjøring:Nonstop-rengjøring:Nonstop-rengjøring: De to indstillingene for vann/rengjøringsmiddel kan endres underveis
• Sikker:Sikker:Sikker:Sikker: Vannsensoren beskytter maskinen mot unødig slitasje.
• Praktisk:Praktisk:Praktisk:Praktisk: Lett å løfte og transportere med kompakt konstruksjon og lav vekt
• Lave eierkostnader (TCO):Lave eierkostnader (TCO):Lave eierkostnader (TCO):Lave eierkostnader (TCO): Lang levetid med inspeksjon, service og vedlikehold helt uten bruk av verktøy

● Standard equipment

Included accessories Ref. no. Min.
required SC250 34C B

CylinderbørsterCylinderbørsterCylinderbørsterCylinderbørster

Cylinderbørste medium nylon hvit 340mm 9100002066 1 ●

NalgummiNalgummiNalgummiNalgummi

Sugenal kit 360mm 2 stk 9100002064 1 ●

Batterier og ladereBatterier og ladereBatterier og ladereBatterier og ladere

Batteri kit Lithium m/lader 9100002056 1 ●

AnnetAnnetAnnetAnnet
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Included accessories Ref. no. Min.
required SC250 34C B

Oppsamlingsbeholder plast 9100001964 1 ●

Model SC250 34C B

Ref. no. 9087380020

PRODUCT FEATURES

Kompakt design ●

Lithium batteri ●

Leveres klar til bruk (komplett pakke) ●

One-Touch™ knapp ●

Tank i tank-løsning ●

Vasking og feiing ●

Technical specifications SC250 34C B

Spenning (V) 36

Isolasjonsklasse III

Nominell effekt (W) 300

Energiforbruk (kW) 0.3

Sugemotor (W) 180

Lydtrykknivå v/ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A)) 66 ±3

Produktivitet, teoretisk/praktisk (m²/t) 1360/680

Driftstid (min.) 40

Håndtaksvibrasjon (m/s²) < 2.5

Vannmengde (l/min.) 0.15/0.3

Rent-/skittenvannstank (l) 6/6

Nalbredde (mm) 340

Børstetrykk (kg) Max 12

Børstehastighet (opm) 1000

Børste antall og type 1 Cyl

Mål, L x B x H (mm) 630x425x400

Brutto vekt (kg) 32

Nettovekt (kg) 25

Transportvekt (kg) 30
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● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no. Min.
required SC250 34C B

AnnetAnnetAnnetAnnet

Oppsamlingsbeholder plast 9100001964 1 ●

Batterier og ladereBatterier og ladereBatterier og ladereBatterier og ladere

Batteri kit Lithium m/lader 9100002056 1 ●

BATTERY FAST CHARGER LI 500W - EU 41600864 1 ○

Langsom  lader LI 100-240V 1.25A 9100002058 0 ○

CylinderbørsterCylinderbørsterCylinderbørsterCylinderbørster

Cylinderbørste hard Grit 320 grå 340mm 9100002067 1 ○

Cylinderbørste medium nylon hvit 340mm 9100002066 1 ●

Cylinderbørste mikrofiber 340mm 9100002068 1 ○

Cylinderbørste myk nylon sort 340mm 9100002069 1 ○

NalgummiNalgummiNalgummiNalgummi

Sugenal kit 360mm 2 stk 9100002064 1 ●
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